
Editörden
 Aydın Türklük Bilgisi Dergisi’nin (AY-TBD) dokuzuncu 
sayısı elinizde. Ders yılı sonuna, final sınavlarına, bayramlara 
ve yıllık izinlere denk geldiği için biraz zorlandığımızı ifade 
etmek isteriz. Makbul indekslerde taranma arzumuzun 
gerçekleşmesi için çabalarımız da bizi tedirgin etmedi 
diyemeyiz. Bu konuda hedefimize varmak sadece bizim yayın 
kadromuzu  değil,  makale yazarlarımızı da ray değiştirmekte 
zorladı. Öyle olsa da önemli mesafeler kat ettiğimizin 
şuurundayız. Gelecek sayılarda daha köklü ve kalıcı 
uygulamalar içinde olma istek ve iradesi içindeyiz.

 Bu sayımızda beş araştırma makalesi ve bir tanıtım 
yazısına yer verdik. Prof. Dr. Metin Akar’ın eski Türk 
edebiyatında asıl kahramanı İbrahim ismi taşıyan manzum 
eserler hakkında araştırma ve incelemeye dayanan “Eski 
Türk Edebiyatında İbrahimler, Halîl-nâme’nin Yeni Bir 
Nüshası ve Düşündürdükleri” başlıklı makalesi; Prof. Dr. 
Şuayip Karakaş’ın Özbek edebiyat sanatçısı Abdullah 
Kâdirî’nin Ötken Künler romanı ile ilgili makalesi; Dr. Öğr. 
Üyesi Timuçin Buğra Edman’ın özellikle mukayeseli edebiyat 
ve yeni Türk edebiyatı çalışanları ilgilendiren, Rus romancı 
İvan Gonçarov’un “Oblomovluk/hareketsizlik felsefesi”nin 
Newton’un “hareket kanunu” ışığında bir analizini konu alan 
Oblomov adlı romanı hakkındaki değerlendirmelerini içeren 
makalesi yer aldı. 

 Bir tesadüf eseri olarak da “kurban” konusunu çeşitli 
yönlerden ele alan iki makalemiz daha bu sayıya girdi: Dr. 
Öğr. Üyesi Hayati Yavuzer’in Türk kültüründe “misafir 
kurbanı” uygulamasını araştıran makalesi ile Azerbaycan 
Milli İlimler Akademisi doktora öğrencisi Sevinç Aliyeva’nın 
Azerbaycan Türklerinde “yalancı kurban motifi”nin epik-
mitolojik semantiğini araştıran makalesi yer buldu. 



 Bu sayıda bir de uzun soluklu olacağını tahmin ettiğimiz 
Türklük Bilimine Emek Verenler temalı ve başlıklı tanıtım 
yazılarına başladık. İlki, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
yaşayan ve eski Türk edebiyatı konularında önemli eserler 
veren Prof. Dr. Bill Hickman’a ve onun The Story of Joseph’ine 
tahsis edildi. Gelecek sayımızda da Prof. Dr. Rahmankul 
Berdibay anlatılacaktır. Tanıtım yazılarının gayesi ekonomik, 
teknik, siyasal ve sosyal sebeplerle, karşılıklı olarak, ilgi 
kuramadığımız değerli Türkologları gündeme getirip eserleri 
hakkında bilgiler sunmaktır.

 Yazarlarımıza, yazılarımıza hakemlik yapıp rapor 
yazan Bilim Kurulu üyelerimize, dergi Yayın Kurulu’na, 
Rektörlüğümüzün Akademik Çalışmalar Koordinasyon Ofisi 
çalışanlarına çok teşekkür ederiz.

 Beşinci yayın yılımızı dolduracağımız onuncu sayıda 
buluşmak ümidiyle, saygılarımızla.
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